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Cezasızlık Yoksa Meşruiyet Var Huzur Var1 

(AYM’nin Cezasızlık İçtihadında Dikkat Çeken Bazı Sorunlu Örnekler) 

Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti, 1982 Anayasası’nın 14’üncü maddesine göre “insan haklarına 
dayanan” bir devlet. İnsan haklarına dayanan bir devlet, sadece insan haklarına saygı 
göstermekle kalmaz, aynı zamanda insan haklarını korur da. Bu korumanın biri 
geçmişe, diğeri geleceğe bakan iki yönü var: Mesela halihazırda gerçekleşmiş olan 
hak ihlallerinin sonuçlarını gidermeye çalışmak, bu korumanın geçmişe bakan 
yüzlerinden biri, ileride bir daha böyle bir mağduriyet yaşanmasın diye uğraşmak ise 
geleceğe bakan… Bu nedenle eğer devlet, bir insan hakkı ihlali karşısında eylemsiz 
kalırsa, sadece geçmişi kaybetmez, geleceği de ıskalar.  

Türkiye, uzun yıllar geçmişini kaybetti. Peki, en azından bundan sonrası için geleceğini 
ıskalamama ihtimali var mı? Bu soruya farklı pencerelerden bakarak yanıtlar üretmek 
mümkün. Hak ihlallerinin faillerinin soruşturulmaması veya soruşturulsa da gerektiği 
gibi yaptırıma tabi tutulmamasını anlatan “cezasızlık” bunlardan biridir. Çünkü 
cezasızlık, bir hakkı ihlal edenin yaptığının yanına kalmasına, gelecekte de benzer 
eylemlerde bulunmasına yol verir. Bu nedenle, bu kısa makalede, hak ihlali 
gerçekleştiren kamu görevlilerine uygulanan “cezasızlık” penceresinden bakacağız ve 
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bireysel başvuru kararlarının bu iklime katkısını, iki 
karar çiftiyle eleştirel olarak ortaya koyacağız. 

I. İşkence Davasını Başlatamamak: Zeki Güngör Davası versus Batı ve Diğerleri 
Davası 

Türkiye’de, güvenlik güçlerinin eylemlerine ilişkin etkili soruşturma yapılmaması 
oldukça yaygın bir sorun. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) önünde, bu 
sorunun işkence yasağı ihlalleri bağlamında tespit edildiği 117 dava, Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi tarafından “Batı Grubu” olarak ifade ediliyor ve yakından takip 
ediliyor. Adlandırmanın nedeni bu davaların öncüsü olan Batı ve diğerleri v. Türkiye 
davası.2 Bu davada, bir operasyonda gözaltına alınan başvurucular, İstanbul Terörle 
Mücadele Şubesinde ifadeleri alınırken işkenceye uğradıklarını ileri sürmüşler; fakat 
suçlanan bazı polis memurları, duruşmalara katılmadıkları ve bu nedenle 
başvurucularla yüz yüze gelmedikleri için, “teşhis edilmeme” gerekçesiyle beraat 
etmişlerdi. Ayrıca bazı başvurucuların vücutlarındaki yaraların ne sebeple oluştuğunu 
incelemek üzere doktorlar tarafından istenen ek sağlık muayeneleri asla yapılmamıştı. 
Bu iddialar üzerine sürdürülen soruşturmaların sürat ve makul özenden yoksun olması, 
zamanaşımına neden olmuştu. İHAM tüm bunların cezasızlık ürettiğini ifade etmişti. 
Mahkeme’nin şu tespiti gerçekten önemlidir: 

“Bir bireyin Devlet görevlileri elindeyken işkence gördüğüne dair savunulabilir 
bir iddiası varsa, “etkili hukuk yolu” kavramı, iç hukukta mevcut diğer hukuk 
yolları saklı kalmak kaydıyla ve gerektiği taktirde kendisine tazminat 
ödenmesinin yanında, tam ve etkili bir soruşturma yapılmasını içerir. Bu amacı 
gerçekleştirecek olan soruşturmanın türü, koşullara göre değişebilir. Ancak 
soruşturma yöntemi ne olursa olsun, resmi bir şikayet yapılır yapılmaz yetkililer 
harekete geçmelidirler. Dar anlamda bir şikayette bulunulmamış olsa bile, 
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işkence veya kötü muamele yapıldığına dair yeterince açık belirtilerin 
mevcut olması durumunda soruşturma başlatılmalıdır. Yetkililer, işkence 
mağdurlarının korunmasız durumda olduklarını ve ciddi kötü muameleye tabi 
tutulmuş kişilerin genellikle bir şikayette bulunmaya pek istekli ve hazır 
olmayacaklarını dikkate almalıdırlar.”3 

Mahkeme’nin bu tespiti, işkence gibi ağır insan hakkı ihlali karşısında, formel şikâyette 
bulunmayı gerektiren usul kurallarının şekilciliğine karşı büyük önem taşıyordu. Zira, 
cezasızlık politikası, bu tür şekilci yaklaşımların üzerine inşa ediliyordu. Devletlerin bu 
tür şeklî yaklaşımları, hukuka uygun bir görüntü sunuyordu; fakat gerçekte cezasızlığın 
üstüne bir şal örterdi.  

Acaba AYM, bu tür şal örtmüş ve/veya örtülen şalı görmezden gelmiş midir? Zeki 
Güngör davası yönünden evet! Olayı anlatalım. Bu davada başvurucu, 2007 yılında 
İstanbul'da düzenlenen bir mitinge katılmıştı. Miting dönüşünde polisler tarafından darp 
edildiğini ve ardından İstanbul surlarının kenarındaki yeşil alana yaralı bırakıldığını 
iddia etmişti. Olay gününden sonra bir ay boyunca hastanede yoğun bakım servisinde 
yatan başvurucu hakkında verilen raporda; hastaneye bilinci kapalı olarak geldiği, 
sonrasında bilinç kaybı yaşadığı, bulantı ve kusma olgularına rastlandığı, ayrıca 
vücudunun çeşitli yerlerinde şişlik ve ekimoz bulunduğu ve beslenmesine bir süre 
mama ile devam edeceği yazılmıştı. Başvurucu, olaydan bir süre sonra, kolluk 
görevlilerinin darpları nedeniyle kalıcı sağlık sorunlarının oluştuğu gerekçesiyle İçişleri 
Bakanlığı’ndan maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştu. Yani içerik itibarıyla 
işkence mağduru olduğunu söylüyor ve mağduriyetinin giderilmesini istiyordu. Fakat, 
dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda idare mahkemesi, başvurucunun kolluk 
görevlileri tarafından darp edildiğine ilişkin somut tespit, bilgi veya belge bulunmadığı 
gerekçesiyle davayı reddetmiş ve bu karar Danıştay tarafından da onanmıştı.4 

Konu, AYM önüne geldiğinde ise Mahkeme, başvurucunun idari yargıda açtığı 
tazminat davasının, maddi olayın ortaya çıkarılması, olayda sorumlu bulunanların 
tespiti ve cezalandırılması için etkili yol olmadığını, bu konuda etkili yolun ceza 
yargılaması olduğunu ifade etti. Bundan sonra Mahkeme, işkence iddialarıyla ilgili 
olarak savcılığın resen soruşturma başlatma yükümlülüğü olduğunu kaydetmekle 
birlikte, başvurucunun bu iddiasını idari mercilere iletmediğini, bu nedenle de başvuru 
yollarını tüketmediğini söyleyerek davayı reddetti.5  Yani somut olayda, devletin -
davanın açıldığı yargısal makamların ve de aleyhine dava açıldığı için bakanlığın- 
başvurucunun durumundan ve işkence iddiasından habersiz olmadığı açıktı. Öte 
yandan savcılıkların da olaydan haberdar olması olasılık dahilindeydi. Çünkü Türk 
Ceza Kanunu (TCK) uyarınca, genel olarak kamu görevlilerinin (md. 279), özel olarak 
da sağlık mesleği mensuplarının (md. 280) bir suçun işlendiğini öğrenip de yetkili 
mercilere bildirmesi zorunlu olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi ayrı bir suç 
olarak düzenlenmişti.  Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 20/09/2000 tarihli 
ve 2000/93 sayılı Genelge ile 22/09/2005 tarihli ve 2005/143 sayılı Genelge uyarınca, 
muayeneyi yapan tabip, bütün adlî vakalarda ve özellikle gözaltına alınmış kişilerin 
muayenesi esnasında TCK’da yer alan işkence ve kötü muamele suçlarının işlendiği 
yolunda herhangi bir bulguya rastlaması hâlinde, durumu derhâl Cumhuriyet savcısına 
bildirmek zorundaydı. Dolayısıyla, iç hukuk bile, devletin işkenceden -öyle ya da böyle- 
haberdar olduğunda adım atmasını gerekli kılıyordu. 

Buna rağmen AYM, somut olayda bu konunun üzerinde durmamayı tercih etti. 
Durduğu yerlerde ise İçişleri Bakanlığı’na karşı dava açmış olan başvurucunun sadece 
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savcılık kurumu ile iletişim kurmamış olmasına kritik önem atfedebildi ve diğer bütün 
noktaları yok sayarak davayı reddedebildi. Bunu yaparak dar bir şekilciliğe hapsolan 
AYM, bize göre bu olayda, kendisini de cezasızlık zincirinin halkalarına ekledi. 

II. Büyüklere Dokunmamak: İbrahim Akan Davası versus Süleyman Çelebi ve 
Diğerleri Davası  

Güvenlik güçlerine karşı cezasızlık ikliminin bir diğer yapısal sorunu idare hiyerarşisi 
içinde alt düzeyde yer alanlara odaklanılıp, üst düzeydekilerin sorumluluğunun 
gizlenmesidir. Cezasızlık ikliminde, yetki arttıkça, ters orantılı biçimde sorumluluk 
azalır; üst basamaklara çıkıldıkça sorumlular görünmez olur. Bu gerçek, özellikle siyasi 
ihtilafların yaşandığı alanlardaki şiddet olaylarında çok daha görünür olur. Zira, bu tür 
kamusal/siyasal meselelerdeki kamu gücü şiddeti, genellikle münferit değildir; belli bir 
siyasal tutumla ve idari hiyerarşi içinde üretilir. Gösteri yürüyüşleri ise bunun en fazla 
göründüğü alan. 

Gösteri yürüyüşü özgürlüğünün özneleri, bu özgürlüklerini, doğrudan siyasal iktidara 
karşı, kamuoyuna açık şekilde ve kitlesel şekilde kullanır. Bu nedenle; kolluk gücünü 
kullanma tekeline sahip olan siyasal iktidar, hoşgörü marjının düşüklük düzeyine göre, 
bu tür eylemlere karşı kolaylıkla şiddete başvurabiliyorlar. Böyle durumlarda, şiddeti 
kullanan alt düzeydeki görevlileri cezalandırılıyor, fakat şiddet kullanma emrini 
verenleri soruşturmuyor.  

İşte bu sorun, Strazburg organlarının gözünden kaçmıyor. Örneğin Türkiye’de bir 
süredir her sene yoğun tartışmalara ve şiddet olaylarına sahne olan 1 Mayıs 
gösterileriyle ilgili kararlardan sonuncusu olan Süleyman Çelebi ve diğerleri v. 
Türkiye kararı bunlardan biri. Bu olayda, Türkiye’nin önde gelen sendika ve meslek 
örgütlerinin yöneticisi olan başvurucuların 2008 yılında Taksim meydanında yapmak 
istedikleri 1 Mayıs gösterisi yasaklanmış, gösteri yerine yakın bir yerde toplanan ve 
aralarında başvurucuların da olduğu göstericilere sığındıkları binaların ve hastanelerin 
acil servislerinin içine kadar göz yaşartıcı bomba atacak düzeyde yoğun şiddete 
başvurulmuştu. Başvurucular, İstanbul’da nadir görülecek düzeyde yoğun göz 
yaşartıcı gaz kullanımı ve diğer kolluk tedbirlerinin belli bir emir komuta zinciri içinde 
gerçekleştiğini düşünerek; dönemin Başbakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Devlet 
Bakanı, İstanbul Valisi, İstanbul Emniyet Müdürü ve yardımcısı, emirleri veren emniyet 
müdürlüğünün diğer üst düzey yöneticileri ve müdahaleye katılan tüm kolluk kuvvetleri 
hakkında görevi kötüye kullanma, kötü muamelede bulunma, yasa dışı yakalama ve 
barışçıl gösteri düzenleme hakkını ihlal etme suçlarından savcılığa suç duyurusunda 
bulunmuşlardı.6 Başbakan ve bakanlar hakkında soruşturmama kararı; vali ve emniyet 
müdürü ile güvenlik güçleri yönünden dosyanın işleme konulmaması kararı verilmişti. 
Diğer yandan, başvurucular ise kanunlara karşı başkaldırmaya teşvik etmekle 
suçlanmış ve haklarında açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.7 Bu durumun 
Sözleşmeyi ihlal ettiğini söyleyen İHAM, sadece polislere odaklanmakla yetinmemiş, 
vali ve emniyet müdürü hakkında soruşturma açılmamasını da usul yükümlülüklerinin 
ihlali olarak görmüştü. 

İHAM’ın Süleyman Çelebi davasının çok benzeri, İbrahim Akan başvurusunda8 AYM 
önüne de geldi. Çelebi olayının klonu gibi olan bu olayda mekân, zaman ve olaylar 
büyük ölçüde benzerdi. Mekân Taksim, tarih 1 Mayıs idi, olaylar yine kolluk 
mensuplarının orantısız güç kullanımı ile ilgiliydi. Fakat öncekinden farklı olarak bu 
vakada, başvurucu sendika yöneticisi değildi, hatta gösteriye dahi katılmamış, olaylar 
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sırasında ablasının evine gitmek için yola çıkmıştı. Bunun yanında başvurucu, önceki 
başvurulara göre daha talihsizdi de, olaylar sırasında gözüne gaz kapsülü isabet etmiş 
ve görme işlevini sürekli olarak yitirmişti. Başvurucu bu olaylardan sonra, tıpkı 
Süleyman Çelebi ve diğerleri kararında olduğu gibi İstanbul Valisi ve Emniyet 
Müdürü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olayda da İçişleri Bakanlığı, 
başvuruyu işleme koymama kararı vermişti. Söz konusu karar, bu defa Danıştay 
tarafından da iptal edilmemişti. Konu, AYM önüne taşındığında Mahkeme, her ne 
kadar olaylar sırasında “üst düzey kamu görevlileri” müdahale talimatı vermişlerse de, 
bunun kolluk görevlilerinin yetkisini aşacak ve suç oluşturacak nitelikteki eylemlerine 
yönelik olduğuna dair bir illiyet bağı ve kanıt olmadığını söyleyerek “açıkça dayanaktan 
yoksunluk kararı” vermişti.9 Bu noktada ilginç olan, Mahkeme’nin bu tespiti, işkence 
yasağının usul boyutuyla ilgili değerlendirme başlığı altında yapmış olmasıydı. 
Kolluğun orantısız müdahalesinin, İstanbul Valisi ve İl Emniyet Müdürü hakkında 
soruşturma yapılmasını gerekli kılar nitelikte bir illiyet yaratmadığını söyleyen AYM, 
başvurucunun uğradığı muamele üzerine ortaya çıkan cezasızlık durumu ve bu 
durumun usulî kaynakları üzerinde durmayarak açıkça dayanaktan yoksunluk kararı 
verdi. AYM böyle yaparak, Süleyman Çelebi davasına çok benzeyen somut olayda, 
üst düzey kamu görevlilerinin ceza soruşturmasına uğramaları olasılığını ortadan 
kaldırdı.  

AYM’nin bu yaklaşımı İbrahim Akan olayındaki gibi gösterici olmayanlarla da sınırlı 
değildi. Anılan kararın verildiği tarihe yakın tarihlerde verilen Ulaş Lokumcu kararında 
da Hopa’daki bir gösteri sırasında göz yaşartıcı gaza maruz kalarak kalp krizinden ölen 
öğretmen Metin Lokumcu’nun oğlunun yaptığı başvuruda, mülki amir ile ilgili 
soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yapılan şikâyet, AYM tarafından “açıkça 
dayanaktan yoksun” bulunabildi.10 Bu kararlar, gösteri yürüyüşleri alanında da üst 
düzey sorumluların soruşturulmasına kapı aralamayan AYM’nin cezasızlık zincirinin 
birden çok kez halkası olmasına neden oldu. 

Sonuç 

Sözleşmeye Taraf bir Devletin kendi Anayasasına hüküm koymak suretiyle insan 
haklarına dayalı/saygılı olduğunu ilan etmesi, insan haklarına dayalı/saygılı bir devlet 
olması için yeterli değildir. İnsan haklarının, Devletin her bir eylemine ve işlemine nüfuz 
etmesi, öte yandan bireyin günlük yaşamında insan haklarının güvencesinden 
yararlandığını hissetmesi gerekir. İnsan hakları, devletin meşruiyetinin ve bireyin 
huzurunun kaynaklarından biridir. Hukukçu olarak bize düşen, iktidarın kimin elinde 
olduğuna bakarak değil, ne yapıldığına bakarak değerlendirmeye çalışmak. Bu 
bağlamda, cezasızlık başlığının, karar vericilerin eylem ve işlemlerini izlemek için 
uygun bir başlık olduğu düşünülebilir.    

Aktarılan iki karar çifti, AYM’nin cezasızlık konusunda İHAM’a nazaran oldukça kritik 
hatalar yapabildiğini ortaya koyuyor. Biz, bu tür kararların, kötü niyet taşımayan 
münferit hatalar olduğunu umuyor; aksi bir durumda büyük umutlarla etkinlik kazanan 
anayasa şikâyeti yolunun cezasızlık sorununun yeniden üretildiği bir kuruma 
dönüşebileceği kaygısını taşıyoruz.  AYM’nin böyle bir görüntü çizmemesi için ise 
özellikle yaşam hakkı ve işkence yasağı gibi alanlarda, Türkiye’deki cezasızlık 
sorununun yol açtığı iklimin farkında olarak, çok daha hassas, derin ve titiz bir 
yaklaşımın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’deki cezasızlık 
sorunu artık tahammül kabul etmiyor. Geçmişi kaybetmiş bir Türkiye, artık geleceği 
kazanmayı hak ediyor. Bunun için de AYM’ye kritik bir görev düşüyor. 
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